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Ny vägbelysning med
EU-stöd
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Fårholmens Samfällighetsförening, fyra mil norr om Gävle, har efter ansökan hos Jordbruksverket lyckats få
EU-stöd till utbyggnad av vägbelysning efter den enskilda väg som föreningen förvaltar inom bostadsområdet
Fårholmen. EU-stödet tillsammans med ett kommunalt bidrag uppgår till 90 % av kostnaden för investeringen.
För de boende innebär stödet till belysningen ett värdefullt tillskott för en tryggare utomhusmiljö, inte minst för
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postgång och övriga transporter.
Fårholmens bostadsområde
Den enskilda vägen är cirka två km
lång, varav hälften sedan tidigare haft
vägbelysning. Frågan om belysning på
resterande delen av Fårholmsvägen har
varit en återkommande punkt på de
senaste årsmötena. I det detaljplanelagda bostadsområdet finns 34 fastigheter. Området bestod från början av
fritidshus på strandtomter vilka med
åren byggts om och till så att flertalet
numera har standard för helårsboende.
Allt fler familjer har under åren bosatt
sig i det attraktiva området. För närvarande bor cirka 1/3 permanent, ett
antal som ökar för varje år, på pendlingsavstånd från Gävle.
Praktikfall Vägbelysning
Då en ny möjlighet framkom där
Jordbruksverket fått EU-pengar med
syftet att ”förbättra eller utvidga
småskalig infrastruktur på landsbygden” beslutade årsmötet 2015
att ansöka om stöd att sätta upp vägbelysning på resterande del av Fårholmsvägen. Stödet är ett projektstöd som ges på vissa villkor ur EU:s
landsbygdsprogram för 2014-2020
(LBU2020), se faktaruta. Möjligheten
erbjuds bland annat föreningar och
stödet kan, tillsammans med annan
medfinansiering, uppgå till
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90 procent av kostnaden. Mot den
bakgrunden uppdrog årsmötet åt ordföranden Ingemar Andersson med
hjälp av undertecknad att ansöka om
stöd.
Den administrativa processen
Eftersom projektet var något av ett
pilotprojekt även för Jordbruksverket
(JBV) och Länsstyrelsen blev det en

något snårig och omfattande administrativ ansökningsprocess med nya
digitala rutiner. Alla handlingar, såsom
projektbeskrivning, organisation, budget, finansieringsplan, mätbara mål m
m, skulle lämnas digitalt som e-tjänst
med e-legitimation till JBV för vidare
befordran till Länsstyrelsen. Efter samråd med JBV om ”blankett-ifyllandet”
samt med Länsstyrelsens EU-hand-
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läggare om villkoren för stödet bedömdes
villkoren vara uppfyllda. Föreningen lyckades till sist med glädje få besked om att
90 % av anläggningskostnaden kommer
att betalas i stöd. I villkoren ingår också
att noggrant avrapportera till JBV när
projektet är klart. Föreningen har nu tiden
fram till slutet av 2018 att utföra anläggningen.
Investeringen och stödet
Investeringen hade kostnadsberäknats till
468 000 kronor. Till denna investering fick
vi enligt villkoren LBU-stöd från JBV/
Länsstyrelsen på 65 %, (305 000 kr), och
medfinansiering från Gävle kommun, som
välvilligt bidrar med 25 %, (117 000 kr).
Medfinansiering av någon annan offentlig
aktör är ett viktigt och avgörande villkor
för att få LBU-stöd, något som vi under
resans gång fick besked om. Resterande
46 000 kr är föreningens egen insats, alltså
endast 1 500 kr per fastighet.
Det praktiska arbetet
Det är Gävle Energi som efter beslutet
nu enligt offert kompletterar belysningen
längs Fårholmsvägen. Efter samråd om
lämplig utplacering av stolparna utför
Gävle Energi under april 2017 grävningsarbetet, lägger jordkabel och sätter upp
13 galvade stålstolpar i betongfundament
med modern LED-armatur på en sträcka
på 750 meter. Driften övertas därefter
av Gävle Energi när arbetet är klart och
slutbesiktning skett.
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Ordföranden har ordet
– Inom samfällighetsföreningen är
vi mycket nöjda med den förbättring
som den nya vägbelysningen kommer
att innebära för oss, säger ordföranden Ingemar Andersson.
En fullständig belysning efter Fårholmsvägen har länge varit ett önskemål, inte minst från de fast boende.
Genom det stöd till investeringen vi
nu lyckats få kan projektet genomföras redan i vår.
– EU-stödet i den form vi tagit del
av är ju en relativt ny företeelse för
alla och vi vill gärna passa på att
tacka medarbetare på JBV/Länsstyrelsen och Gävle kommun för
hjälpsamhet och tålamod i den här
processen.
– Det här uttalade stödet riktat till
ytterområdena i kommunen kanske
kan inspirera flera föreningar att
aktivt söka stöd inför nya investeringsbehov. En bra början är att
kontakta EU-handläggaren på er
länsstyrelse. I vår egen samfällighetsförening ökar gradvis antal fast boende som ställer större krav på enskild
och kommunal service. I Norrsundet
med dess kustnära belägenhet ser
vi många intressanta utvecklingsmöjligheter. Förhoppningsvis ska
vi framgent kunna dra nytta av det
arbete som lagts ned, för stöd även i
kommande utvecklingsprojekt.
Råd och reflexioner
Det var en lärorik process fram till
slutligt beslut vilket leder till följande
reflexioner.

Det gäller
- att sätta sig in i förutsättningar och
vilka villkor som gäller för att få
stöd,
- att skaffa en annan offentlig aktör
som medfinansiär, t ex kommun,
landsting, region eller länsstyrelse,
- att ha IT-kunskap för att klara av
det digitala ansökningsförfarandet
eftersom allt ”blankett-ifyllande”
ska ske digitalt som e-tjänst,
- att få till ett gott och informellt
samarbete med både JBV, Länsstyrelsen och medfinansiären.
Beträffande de administrativa kraven kan
ifrågasättas om inte förenklingar borde
kunna göras. Mer ansvar kan läggas på
den sökande föreningen att allt ska gå
rätt till. Risk finns annars att samfällighetsföreningar avstår att söka projektstöd
på grund av att det tar för mycket tid och
kostnader till formalia.
EU-medel finns kvar att söka
Av de 36 miljarder kr i LBU2020 går
givetvis det mesta till jordbruks- och
miljöstöd. När det gäller investeringsstödet till småskalig infrastruktur är den
totala budgeten för hela programperioden 48 mkr, vilken fördelas och
handläggs av länsstyrelserna. I januari
2017 hade enligt uppgift från JBV beviljats stöd för 3,51 mkr, varav 305 000 kr
till Fårholmens Samfällighetsförening!
Det finns således mycket EU-medel kvar
att söka. Här bör REV och dess medlemmar agera och inventera angelägna projekt, se Faktarutan nästa sida.
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Hur söker man?
Uförlig information om EU-stöd finns på Jordbruksverkets hemsida:
*nLQSnwww.jordbruksverket.se/stöd
.OLFNDSn Stöd i landsbygdsprogrammet
.OLFNDSn Investeringar/Småskalig infrastruktur
*nWLOO(WMlQVWHQ uppe till höger på sidan
/RJJDLQ med hjälp av e-legitimation, till exempel BankID
)\OOL tillämpliga blanketter för EU-stödet
6NLFNDLQdigitalt till Jordbruksverket

Information
Jordbruksverket har en utmärkt digital kundtjänst Kundo för allmänna
frågor om stöd. Har man mera specifika frågor som rör konkreta
projekt, kontakta EU-handläggaren på berörd länsstyrelse.

Kontaktperson på REV
Lantmätare Per Nilsson,
e-post per.nilsson@revriks.se på REVs kansli
besvarar frågor om EU-stöd.

FAKTA
Landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 (LBU2020) omfattar totalt 36 miljarder kronor, varav 41 %
EU-medel och 59 % nationell finansiering. EU-stödet för landsbygdsutveckling består av sex olika prioritetsgrupper, varav en grupp (nr 6b) innehåller pengar för att ”skapa ekonomisk utveckling på landsbygden”. Ur
den nationella handlingsplanen för LBU2020 kan följande vara av intresse för REVs medlemmar:
Investeringar i småskalig infrastruktur
En del av EU-stödet för 2014-2020 ska gå till investeringar i småskaliga infrastruktur. Syftet är att förbättra den
småskaliga infrastrukturen och ge en ökad livskvalitet och en tryggare utomhusmiljö för de som bor på
landsbygden. Stöd kan efter ansökan gå till föreningar och andra organisationer, företag, kommuner m fl.

Man kan få stöd om man utvecklar ny eller befintlig småskalig infrastruktur och investerar i
•
att sätta upp vägbelysning
•
att anlägga mindre vägar
•
att bygga bryggor och broar
•
att anlägga en pendelparkering
•
att skapa system för samåkning
Stöd kan betalas för utgifter som till exempel
•
köp eller avbetalningsköp av nytt material
•
köp av tjänst att uppföra eller rusta upp småskalig infrastruktur enligt punkterna ovan
•
tjänster som köps av konsulter för att planera och genomföra investeringen.
Vissa begränsningar och krav för stöd
•
inte stöd till eget arbete eller till lön till anställda
•
krav på att det också finns en annan offentlig aktör som går in med pengar för att finansiera
projektet, t ex kommunen, regionen, länsstyrelsen m fl.
•
investeringen ska stämma överens med kommunala eller regionala planer och utvecklingsstrategier för området. Man ska också ha de tillstånd som krävs.
•
investeringen ska uppfylla definitionen på småskalig infrastruktur enligt ovan.
Utgifterna, som ger rätt till stöd måste uppgå till minst 100 000 kr, men får inte vara mer
än 200 000 €, dvs ca 1,9 miljoner kronor.
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